
   
  

             

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE 
 
Deliberações da Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada a  
    
                                           18 de fevereiro de 2022  

 
 

Edital nº 01/2022 
 

 

1. Saldo da gerência da execução orçamental não consignado 2021 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste Órgão deliberativo, o mapa de 
desempenho orçamental e o saldo da Conta de Gerência não consignado de 2.779.925.51€. --- 

 

Colocado à votação, foi aprovado por maioria e em minuta com 24 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 9 abstenções pelos eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------- 

 

2. Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a proposta da 
primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2022, no valor de 
2.103,874,51€, assim como a aprovação da assunção de compromissos plurianuais das 
respetivas rubricas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

3. Declarações dos Compromissos Plurianuais, Pagamentos e Recebimentos em atraso 
existentes a 31 de dezembro de 2021 

Foi submetido pelo executivo camarário para conhecimento deste órgão deliberativo, para 
cumprimento do disposto no nº 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA), as 
declarações dos compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, até 31 de 
dezembro do ano findo, onde declara: ---------------------------------------------------------------------------- 

- Que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2021 se encontram 
devidamente registados na base de dados centrais de encargos plurianuais; ------------------------- 

- Que o Município da Ribeira Grande não registou pagamentos em atraso; ---------------------------- 

- A lista contendo os recebimentos em atraso registados em 31 de dezembro de 2021. ------------ 

 

A Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, para 
conhecimento e aprovação as minutas dos Contratos de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar com as entidades abaixo mencionadas, com vista à transferência dos valores 
indicados para o efeito, tendo por base o disposto na Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, e do 
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regime previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, bem como o previsto no artigo 
33º, nº 1, alínea u) da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------------------------- 

- Associação Açoreana de Karaté-do e Disciplinas Associadas - 1.000,00€ ---------------------------- 

- Associação de Karaté dos Açores - 1.100,00€ ---------------------------------------------------------------- 

- Associação de Futebol de Ponta Delgada - 26.500€ -------------------------------------------------------- 

- Associação de Ciclismo dos Açores - 1.100,00€ ------------------------------------------------------------- 

- Associação de Voleibol de São Miguel - 1.800,00€ ---------------------------------------------------------- 

- Associação de Patinagem de São Miguel - 2.500,00€ ------------------------------------------------------ 

- Associação de Judo do Arquipélago dos Açores - 1.000,00€ --------------------------------------------- 

- Associação de Ténis de Mesa da Ilha de São Miguel - 1.000,00€ --------------------------------------- 

 

Colocados à votação, foram aprovados por unanimidade e em minuta. --------------------------------- 

 

5. Designação do Fiscal para a Cooperativa de Ensino “A PONTE NORTE” CRL 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a designação de 
Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda., com o número de registo na OROC: 199, com sede 
Rua Dr. Caetano de Andrade, nº 5, 2º Cento 9500-037 Ponta Delgada, para fiscal único na 
cooperativa “A Ponte Norte” CRL e, como suplente, Leopoldo Alves & Associados, SROC, Lda., 

 

Colocada à votação, foi aprovada por maioria e em minuta com 24 votos a favor pelos eleitos 
do PSD e 9 abstenções pelos eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------- 

 

6. Contrato Programa a celebrar com “A PONTE NORTE” – Cooperativa de Ensino e 
Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, o Contrato 
Programa a celebrar com a PONTE NORTE – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da 
Ribeira Grande, CRL o qual tem por fundamento a necessidade de assegurar à Cooperativa os 
meios que permitam prosseguir a missão e os objetivos que presidiram à sua constituição, que 
contribuem para a coesão económica e social nas áreas da educação e da cultura, 
assegurando o regular funcionamento da Escola Profissional da Ribeira Grande, e o 
desenvolvimento, em nome do Município de outros programas na área da educação. -------------- 

O cabimento orçamental está assegurado com a aprovação da 1ª revisão orçamental de 2022.  

 

Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

7. Primeira Alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, o documento da 
primeira alteração ao “Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação” cujas 
alterações abrande os artigos 2º, 3º, 5º, 8º, 9º, 10º, 14º, 15º 17º, 19º, 21, 23º, 24º e 49º do 
referido Regulamento, depois de ter sido objeto de publicação para recolha de contributos no 
âmbito do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo. ----------------------------------------- 
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Colocado à votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

8. Repartição de Encargos - Concurso Público para prestação de serviços e vigilância às 
zonas balneares do concelho da Ribeira Grande, para o triénio de 2022 a 2024” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a ratificação da 
repartição dos encargos do Procedimento em assunto, assumido pela rubrica 0102020225 e 
repartido em 232.500,00€ + IVA para o ano económico de 2022, 232.500,00€ + IVA para o ano 
económico de 2023 e 232.500,00€ + IVA para o ano económico de 2024. ----------------------------- 

Na sequência da adjudicação do procedimento, em concreto, a repartição de encargos distribui-
se da seguinte forma: Ano de 2022 o valor de 230.236,00 €; ano de 2023 o valor de 
230.236,00€ e ano de 2024 o valor de 230.236,00€. ---------------------------------------------------------- 

Mais submete à aprovação desta Assembleia Municipal os respetivos compromissos 
plurianuais previstos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ------------------------------------------ 

 

9.Desafetação do domínio público para o domínio privado – Calhetas 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal de uma parcela de terreno com 70,80 metros quadrados da área 
verde do loteamento urbano da freguesia das Calhetas, sito na Rua Gago Coutinho, na 
sequência de um pedido formulado pelo cidadão residente na Rua Gago Coutinho nº 18 da 
referida freguesia de Calhetas, deste concelho. ---------------------------------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ------------------------------------------ 

 

10. Afetação para o domínio público municipal de dois prédios urbanos no âmbito da 
obra de “Construção de um acesso público a prédio municipal - Freguesia da Matriz” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a afetação dos 

seguintes prédios urbanos para o domínio público municipal, no âmbito da obra de 

“Construção de um acesso público ao prédio municipal inscrito sob o artigo 48 A da 

freguesia Matriz” 

 

Artigo 
matricial 

Localização Área Total (m2) 

Artigo 
888/Matriz 

Rua da Salvação, nº 
18 

Casa de rés-do-chão com 52 m2 de área 
total 

Artigo 
887/Matriz 

Rua da Salvação, nº 
22 

Casa de dois andares com 104 m2 de 
área total 

 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 
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11. Afetação para o domínio público municipal de um prédio no âmbito da obra de 
“Construção de um Parque de Estacionamento na Canada da Gentes – Porto Formoso” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Construção de um Parque de 
Estacionamento na Canada das Gentes – Porto Formoso” de um prédio rustico sito na 
Canada das Gentes, freguesia do Porto Formoso, que consta de 920 metros de cultura 
arvense, descrito na Conservatória Predial da Ribeira Grande sob o nº 711/Porto Formoso, e 
inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo 61 da Seção F. ---------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

12. Permuta, afetação e desafetação do domínio público municipal de parcelas de terreno 
âmbito da obra de “Alargamento da Canada Nova – Fenais da Ajuda 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a permuta, 
afetação e desafetação do domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento da 
Canada Nova – Fenais da Ajuda” de uma parcela de terreno com 980 metros quadrados a 
desanexar da parte rustica do prédio misto, sito no Monte – Virada do Monte, freguesia dos 
Fenais da Ajuda do concelho da Ribeira Grande, que consta de 731.900 metros quadrados de 
terra de pastagem, cultura arvense, terreno estéril, logradouro, com uma construção rural e 
uma casa destinada a habitação e armazém, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Ribeira Grande sob o nº 279/Fenais da Ajuda, e inscrito na respetiva matriz cadastral sob o 
artigo nº 2 da seção G, e na parte urbana sob o artigo 946/Fenais da Ajuda, com uma parcela 
de terreno com 920 metros quadrados a desafetar do antigo caminho “Estrada Velha”. ------------ 

Mais se informa que a Câmara deliberou aceitar a permuta e o valor de 144.00€ para efeitos 
registrais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

13. Doação e afetação ao domínio público de uma parcela de terreno no âmbito da obra 
de “Construção de uma fossa para receção de águas pluviais da Canada Nova e do 
Caminho do Pico – Fenais da Ajuda” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Construção de uma fossa para receção 
de águas pluviais da Canada Nova e do Caminho do Pico – Fenais da Ajuda” de uma 
parcela de terreno com 80 metros quadrados a desanexar do prédio rústico 129 H, sito na Roça 
– Virada, freguesia dos Fenais da Ajuda, concelho da Ribeira Grande, que consta de 8.920 
metros quadrados de pastagem, descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira 
Grande sob o número 1677/Fenais da Ajuda, e inscrito na respetiva matriz cadastral sob os 
artigos 128 e 129, ambos da seção H. ---------------------------------------------------------------------------- 

Mais se informa que a Câmara deliberou aceitar a doação da referida parcela e o valor de 
15.00€ para efeitos registrais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 
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14. Doação e afetação ao domínio público de uma parcela de terreno no âmbito da obra 
de “Alargamento da Rua da Lapinha – Rabo de Peixe” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento da Rua da Lapinha – Rabo 
de Peixe” de uma parcela de terreno com 120 metros quadrados a desanexar do prédio 
rústico, sito na Canada da Lapinha, freguesia de Rabo de Peixe, que consta de 1000 metros 
quadrados de horta, e inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo número 8 da seção D. - 

Mais se informa que a Câmara deliberou aceitar a doação da referida parcela e o valor de 
15.00€ para efeitos registrais. O processo de cadastro nº 39/2021, está pendente desta 
desanexação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

15. Doação e afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno no âmbito 
da obra de “Alargamento da Canada da Misericórdia – Rabo de Peixe” 

Foi submetido pelo executivo camarário à aprovação deste órgão deliberativo, a afetação para 
o domínio público municipal no âmbito da obra de “Alargamento da Canada da Misericórdia 
– Rabo de Peixe” de uma parcela de terreno com 140 metros quadrados a desanexar do 
prédio rústico, sito na Rua Gonçalo Velho, freguesia de Rabo de peixe, concelho da Ribeira 
Grande, que consta de 6020 metros quadrados de vimieiros com uma construção rural, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Grande sob o número 2978/Rabo de Peixe, na 
respetiva matriz cadastral sob o artigo número 86 da seção B. -------------------------------------------- 

Mais se informa que a Câmara deliberou aceitar a doação da referida parcela e o valor de 
28.00€ para efeitos registrais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------- 

 

 


